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2015. gada 13. martā 
Reģ. Nr. 1.- 5.2./34 

Zemkopības ministrijai 

 
 
Atzinums par noteikumu projektu “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, 
administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma “Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu 
dzīvotspējas pilnveidošanā” īstenošanai”, VSS-186 

 
 

Latvijas Dabas fonds atbalsta noteikumu projekta “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 
piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma “Ieguldījumi mežu attīstībā un 
mežu dzīvotspējas pilnveidošanā” īstenošanai” (VSS-186) tālāko virzību, vienlaikus sniedzot 
šādus iebildumus: 

1. Rosinām izvērtēt noteikumu projekta 18. punktā minēto avoksnāju apmežošanas 
lietderību, ņemot vērā avoksnāju hidroloģiskos apstākļus. 

Ierosinām noteikumu projekta 18. punkta pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: “Slapjās 
ieplakās augsnes nesagatavo mehanizēti.”, bet avoksnāju apmežošanu neparedzēt, to nosakot 
noteikumu projekta 14. punktā: “14. Ieaudzējot mežu, saglabā savrup augošus kokus, koku 
grupas, rindas un alejas, kā arī avoksnājus”. 

2. Noteikumu projekta 23. punktā ierosinām precizēt pasākuma veikšanas vietu – īpaši 
aizsargājamais biotops vai īpaši aizsargājamas sugas dzīvotne, kur pasākuma veikšana 
pieļaujama saskaņā eksperta atzinumu: “23. Veicot atbalsta apakšpasākumu valsts reģistrā 
reģistrētā īpaši aizsargājamā biotopā vai īpaši aizsargājamās sugas dzīvotnē, pretendents Meža 
apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānam pievieno sugu un biotopu aizsardzības jomā 
sertificēta eksperta atzinumu par mežaudzes atjaunošanu.” 

3. Ierosinām papildināt noteikumus ar jaunu punktu, nosakot, ka pēc ugunsgrēka 
mežaudzē tiek saglabāta mirusī koksne vismaz 20 m3/ha, kas ir vispārpieņemts ekoloģisks 
mirušās koksnes apjoma daudzums, kas ir minimums ar šādu koksni saistīto sugu izdzīvošanai: 
“231. Veicot atbalsta apakšpasākumu pēc ugunsgrēka mežaudzē, kas vecāka par 80 gadiem, 
saglabā vismaz 20 m3 uz hektāru apdegušos kokus vai sausokņus, kas resnāki par 25 cm.” 

4. Ierosinām redakcionāli precizēt, ka, veicot 29.1. punktā aprakstīto pasākumu, 
konkrētajā vietā ir jāizpildās visiem apakšpunktos 29.1.1., 29.1.2., 29.1.3. minētajiem 
nosacījumiem un veicot 29.2. punktā aprakstīto pasākumu, konkrētajā vietā ir jāizpildās visiem 
apakšpunktos 29.2.1., 29.2.2., 29.2.3. minētajiem nosacījumiem. 

5. Noteikumu projekta 35. punktu ierosinām izteikt šādā redakcijā: “35. Veicot 
mežaudzes nomaiņu valsts reģistrā reģistrētā īpaši aizsargājamā biotopā vai īpaši aizsargājamas 
sugas dzīvotnē, kā arī veicot mežaudzes nomaiņu, lai atjaunotu īpaši aizsargājamo biotopu vai 
īpaši aizsargājamās sugas dzīvotni, pretendents plānam pievieno sugu un biotopu aizsardzības 
jomā sertificēta eksperta atzinumu.”  
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Mūsu ieskatā šādā gadījumā tiek dota iespēja atbalsta pasākuma rezultātā atjaunot 
aizsargājamo biotopu vai dzīvotni arī ārpus aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī tiek novērsts 
risks, ka pasākuma rezultātā varētu tik bojāti esoši aizsargājami biotopi un sugu dzīvotnes. 

 

 

 Valde      Ģirts Strazdiņš 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L. Eņģele, t. 26102617 
lelde.engele@inbox.lv  


